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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 355/2008,
21. aprill 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1239/95 elektrooniliste sidevahendite kasutamise osas
Ühenduse Sordiameti menetlustes
(EMPs kohaldatav tekst)

„3.
Aadressid sisaldavad kogu asjakohast haldusteavet,
sealhulgas selle riigi nime, kus on menetlusosalise elukoht
või asukoht. Iga menetlusosalise kohta tuleks soovitatavalt
märkida ainult üks aadress; kui on märgitud mitu aadressi,
võetakse arvesse üksnes esimest, välja arvatud juhul, kui
menetlusosaline määrab kättetoimetamisaadressiks ühe
muudest aadressidest.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr
2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, (1) eriti selle artiklit 114,
olles konsulteerinud Ühenduse Sordiameti haldusnõukoguga,

Ameti juhataja määrab kõik üksikasjad aadressi suhtes,
kaasa arvatud asjaomased üksikasjad muude andmeedastusviiside kasutamise kohta.”.

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni 31. mai 1995. aasta määruses (EÜ) nr
1239/95 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
2100/94 rakenduseeskirjad seoses menetlusega ühenduse
sordiametis) (2) sätestatud eeskirjad vajavad lihtsustamist,
nimelt tuleks lubada kasutada elektroonilisi sidevahendeid.
Elektrooniliste vahendite kasutamise lubamisega on ühest
küljest asjakohane lihtsustada taotluste, vastuväidete või
kaebuste esitamist, teisest küljest lihtsustab see Ühenduse
Sordiametil (edaspidi „amet”) dokumentide kättetoimetamist. Peale selle peaks Ühenduse Sordiametil olema
võimalus anda ühenduse sordikaitse tunnistusi välja
elektroonilisel kujul. Ühenduse sordikaitse kohta peaks
saama avaldada teavet ka elektrooniliste vahenditega.
Tõhususe eesmärgil peaks olema lubatud säilitada menetluste toimikuid elektroonilisel kujul.
Ameti juhatajal peavad olema volitused määrata kindlaks
kõik üksikasjad seoses elektrooniliste vahendite kasutamisega andmete edastamiseks või säilitamiseks.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1239/95 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise sordikaitsekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 1239/95 muudetakse järgmiselt.
1)

2)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt.

a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Ühenduse sordikaitse taotlus esitatakse ametile,
määratud riigiasutustele või algmääruse artikli 30 lõike
4 kohaselt asutatud allasutustele.

Kui taotlus esitatakse ametile, võib selle esitada nii
paberil kui ka elektroonilisel kujul. Kui taotlus esitatakse
riigiasutustele või allasutustele, peab see olema paberil ja
kahes eksemplaris.”;

b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.
Amet annab taotlejatele tasuta järgmised dokumendivormid:

a) taotluse blankett ja tehniline küsimustik ühenduse
sordikaitse taotluse esitamiseks;

b) blankett lõikes 2 osutatud teabe edastamiseks, kus on
märgitud nimetatud teabe edastamata jätmise tagajärjed.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

(1) EÜT
(EÜ)
(2) EÜT
sega

L 227, 1.9.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
nr 15/2008 (ELT L 8, 11.1.2008, lk 2).
L 121, 1.6.1995, lk 37. Määrust on viimati muudetud määru(EÜ) nr 1002/2005 (ELT L 170, 1.7.2005, lk 7).

4.
Taotleja täidab ja allkirjastab lõikes 3 sätestatud
dokumendivormid. Kui taotlus esitatakse elektrooniliste
vahenditega, peab see allkirja osas vastama artikli 57
lõike 3 teisele lõigule.”.
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3.
Kõigil menetlusosaliste esitatud dokumentidel, välja
arvatud lisatud dokumentidel peab olema menetlusosalise
või tema esindaja allkiri.

Artikkel 28 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 28
Sordinime ettepanek

Kui dokument esitatakse ametile elektrooniliste vahenditega, peab sellel olema digitaalallkiri.

Sordinime ettepanek allkirjastatakse ning esitatakse ametile,
kui aga ettepanek lisatakse ühenduse sordikaitse taotlusele,
mis esitatakse algmääruse artikli 30 lõike 4 kohaselt
määratud riigiasutusele või asutatud allasutusele, esitatakse
see kahes eksemplaris.

4.
Kui dokumendil puudub nõuetekohane allkiri või kui
vastuvõetud dokument on mittetäielik või loetamatu, või
kui ametil on kahtlusi dokumendi õigsuses, teatab amet
seda saatjale ja palub tal ühe kuu jooksul kas esitada originaaldokumendi, mis on allkirjastatud vastavalt lõikele 3, või
saata uuesti originaali koopia.

Sordinime ettepaneku esitamise vormi saab ametilt tasuta.
Kui sordinime ettepanek esitatakse elektrooniliste vahenditega, peab see allkirja osas vastama artikli 57 lõike 3 teisele
lõigule.”.
4)

Kui nõue täidetakse määratud tähtaja jooksul, loetakse
allkirjastatud dokumendi või uuesti saadetud dokumendi
esitamise kuupäevaks esialgse dokumendi esitamise
kuupäev. Kui nõuet ei täideta määratud tähtaja jooksul, ei
loeta saadetist kättesaaduks.

Artikli 36 lõike 1 viimane lause jäetakse välja ja lisatakse
lõige 4 järgmisel kujul:
„4.
Kui sordinime muutmise ettepanek esitatakse elektrooniliste vahenditega, peab see allkirja osas vastama artikli
57 lõike 3 teisele lõigule.”.

5)

5.
Dokumentidest, mis tuleb esitada teistele menetlusosalistele ja asjaomasele kontrolliasutusele või mis käsitlevad kahte või enamat ühenduse sordikaitse taotlust või
litsentsi taotlust, tuleb esitada piisav arv koopiaid. Puuduvate koopiate tegemise kulud kannab menetlusosaline.

Artikli 52 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Kolme kuu jooksul pärast asja suulise arutamise
lõppu saadetakse otsus kaebuse asjas apellatsioonimenetluse
pooltele kirjalikult mis tahes artikli 64 lõikes 3 sätestatud
vahenditega.”.

6)

Esimest lõiku ei kohaldata elektrooniliste vahenditega edastatud dokumentide suhtes.

Artikli 53 lõike 2 teine lause asendatakse järgmisega:
Artikkel 58
„Seejärel antakse vastavalt artiklile 64 kirjalik otsus menetlusosalistele”.

7)

Artikli 54 lõikes 3 asendatakse sõna „duplikaat” sõnaga
„koopia”.

8)

Artiklid 57 ja 58 asendatakse järgmisega:

Dokumentaalsed tõendid
1.
Tõendid lõplike kohtuotsuste või otsuste kohta, mida
ei ole teinud amet, või muud dokumentaalsed tõendid, mis
tuleb esitada menetlusosalistele, võidakse esitada kinnitamata koopia kujul.

2.
Kui ametil on kahtlusi lõikes 1 nimetatud tõendite
ehtsuses, võib ta nõuda originaali või kinnitatud koopiat.”.

„Artikkel 57
Menetlusosaliste esitatud dokumendid
1.
Menetlusosaliste esitatavad dokumendid saadetakse
postiga, käsipostiga või elektrooniliste vahenditega.
Elektroonilise edastamise üksikasjad määrab kindlaks ameti
juhataja.
2.
Menetlusosaliste esitatud dokumentide vastuvõtmise
kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil dokument tegelikult
ametis vastu võetakse või, elektrooniliste vahenditega esitamisel, kui dokument elektrooniliselt ametis vastu võetakse.

9)

Artikkel 64 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 64
Üldsätted kättetoimetamise kohta
1.
Ameti menetluses saavad menetlusosalised ametilt
dokumendid kätte originaaldokumendina, selle kinnitamata
koopiana või arvuti väljatrükina. Teiste menetlusosaliste
esitatud dokumendid võidakse toimetada kätte kinnitamata
koopiana.
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2.
Kui üks või mitu menetlusosalist on nimetanud
endale esindaja, toimetatakse esindajale dokumendid kätte
vastavalt lõikele 1.
3.

Dokumendid saadetakse:

a) posti teel artikli 65 kohaselt;
b) käsipostiga vastavalt artiklile 66;
c) avaliku teatamisega artikli 67 kohaselt või
d) elektrooniliste vahenditega või muude tehniliste vahenditega vastavalt käesoleva lõike teisele lõigule.

L 110/5

„1.
Ühenduse sordikaitse üleminek kantakse ühenduse
sordiregistrisse, kui üleminek tõendatakse dokumentaalselt,
esitatakse ametlikult kinnitatud dokumendid ülemineku
kohta või ülemineku tõendamiseks piisavad väljavõtted
kõnealustest dokumentidest. Amet säilitab kõnealuste dokumentaalsete tõendite koopiad oma toimikutes.

Ameti juhataja määrab kindlaks, millisel kujul ja millistel
tingimustel hoitakse dokumentaalseid tõendeid ameti toimikutes.”.

15) Artikkel 83 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 83
Toimikute säilitamine

Ameti juhataja määrab kindlaks üksikasjad elektrooniliste
vahenditega kättetoimetamise kohta.
4.
Dokumendid või nende koopiad, mille kättetoimetamine on sätestatud algmääruse artiklis 79, toimetatakse
kätte posti teel väljastusteatega tähitud kirjaga; selle võib
toimetada kohale ka elektrooniliste vahenditega, nagu
selle määrab kindlaks ameti juhataja.”.
10) Artikli 65 lõige 1 jäetakse välja.
11) Artiklis 67 asendatakse sõnad „artikli 65 lõike 1” sõnadega
„artikli 64 lõike 4”.
12) Artikli 71 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Kui tähtaeg lõpeb päeval, mil liikmesriigis või liikmesriigi ja ameti vahel on posti laialikandmine üldiselt
katkenud või sellest tulenevalt häiritud, pikeneb tähtaeg
esimese päevani pärast katkestuse või häirituse lõppu postikandes nende menetlusosaliste suhtes, kelle alaline elu-,
asu- või tegevuskoht või kelle esindaja asukoht on kõnealuses liikmesriigis. Kui amet asub kõnealuses liikmesriigis,
kohaldatakse seda sätet kõigi menetlusosaliste suhtes. Ameti
juhataja sedastab ja teatab katkestus- või häiritusperioodi
pikkuse.
Elektrooniliste vahenditega edastatavate dokumentide osas
kehtib esimene lõik mutatis mutandis, kui ameti elektroonilises sides on katkestus.”.

1.
Menetlusega seotud dokumente säilitatakse menetluse
numbriga varustatud toimikutes kas originaalidena või
koopiatena, välja arvatud dokumendid apellatsiooninõukogu liikmete väljaarvamise, nende peale esitatud kaebuste
või ameti või asjaomase kontrolliasutuse töötajate kohta,
mida säilitatakse eraldi.

2.
Amet säilitab lõikes 1 osutatud toimikust ühe eksemplari (arhiivieksemplar), mida peetakse toimiku õigeks
ja täielikuks koopiaks. Kontrolliasutus võib hoida menetlusega seotud dokumentide koopiat (kontrollkoopiat), kuid
peab olema valmis esitama neid originaale, mida amet ei
säilita.

3.
Menetlusosaliste esitatud originaaldokumendid, mis
on elektrooniliste toimikute aluseks, võidakse kasutuselt
kõrvaldada mõne aja möödudes pärast nende vastuvõtmist
ametis.

4.
Ameti juhataja määrab kindlaks, millisel kujul ja kui
kaua toimikuid säilitatakse ja lõikes 3 nimetatud ajavahemiku.”.

16) Artiklile 87 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

„3.
Ameti juhataja määrab, millisel kujul antakse välja
ametlikku väljaannet.”.

13) Artikli 78 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
17) Artikli 91 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„Ameti juhataja määrab kindlaks registrite vormi. Registreid
võib pidada elektroonilise andmebaasi kujul.”.
14) Artikli 79 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Algmääruse artikli 91 lõike 1 kohaselt kasutatakse
toimikutega tutvumiseks ametis üksnes selleks otstarbeks
välja antud koopiaid.”.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. aprill 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU

